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Kärnkraften är ett hinder!
Sverige är ett av världens länder med mest kärnkraft per
person. Vi är dessutom sämst i hela EU på solenergi och
energieffektiviseringar.
Kärnkraft subventioneras idag och förhindrar därför
omställningen till förnyelsebar energiförsörjning.
Även Öystein Lyseth, Vattenfalls vd, säger att kärnkraft inte
är lönsam om den ska stå för sina verkliga kostnader.

Kärnkraft
är en omodern, dyr, livsfarlig energikälla!
som innebär stora risker vilka måste tas på allvar!
Säkerhetsrisken är ett allvarligt hot, det har Tjernobyl och
Fukushima visat. Oförutsägbara händelser och slarv kan
aldrig uteslutas.

Kärnkraft är onödigt!
Idag finns fullgoda, hållbara, förnyelsebara energialternativ
för trygg energi med flera positiva bieffekter bla ökad
sysselsättning.
Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen
att ställa om elproduktionen och hela energiförsörjning till
förnybara energikällor! Biomassa - Vatten - Vind - Sol

Fasthållandet vid kärnkraft
binder däremot tankekraft, fantasi och ekonomi!

Gör kärnkraften till en valfråga!
KOM MED I MOTSTÅNDET MOT KÄRNKRAFT!
BLI MEDLEM
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Kärnkraften ska avvecklas omedelbart för att:
Kärnkraften är dyr!
Priset vi betalar för kärnkraftsel motsvarar inte de verkliga
kostnaderna: Skatter, skattebefrielser, subventioner och
bidrag tillkommer/ dras av. Nationalekonomiskt avgörande är
de verkliga kostnaderna över hela livscykeln.
Just nu kostar 1 kWh från ny kärnkraft över 1 kr medan ny
vindkraft bara kostar drygt 50 öre. Även ny solel har nu
underskridit priset för ny kärnkraft. "Billig" kärnkraft kommer
från gamla, avskrivna och högt subventionerade anläggningar.

Kärnkraften är farlig!
"Säkerhetskulturen" i svenska kärnkraftverk är undermålig:
Myndigheternas anvisningar följs inte, dammsugare brinner i
reaktorer. Obehöriga kan ohindrat tränga in och även
övernatta på kraftverksområden- det har Greenpeace visat!
Slarv går inte att förhindra.
Ingenstans i världen finns en fungerande slutförvaring. Det är
absurt att tro att kärnavfall kan förvaras säkert i 100 000 år!
Kärnkraften är inte ren! Uranbrytning förstör stora naturområden och gruvarbete orsakar cancer.
Radioaktiv strålning går inte att stänga av.
Plutonium som bildas i varje reaktor är bombmaterial.
Uranbrytning, bränsleframställning och avfallshantering
orsakar dessutom stora CO2 utsläpp.

Kärnkraften är onödig!
Sverige har stor potential för förnybar energi. Tekniskt sett är
det lätt att genom ökad användning av biomassa, vind, vatten
och sol samt effektiviseringar ersätta både kärnkraft och fossil
energi inom 10 år.
Det enda som krävs är den politiska viljan.

Stoppa subventionerna till kärnkraft!
AVVECKLA KÄRNKRAFTEN - OMSTÄLLNING NU
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